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أمين الزاوي

عبد الرزاق بوكبة

بدخ���ول الع���ام 2019 يك���ون قد م���ر قرن 
كامل على والدة واحد من اأكرب الروائيني 
واالأفارق���ة  واملغاربي���ني  اجلزائري���ني 
الذي���ن يكتب���ون بالفرن�سي���ة، اإن���ه الكاتب 
حمم���د دي���ب، لك���ن يب���دو اأن ال �س���يء يف 
االأفق يوح���ي باالحتف���اء به���ذه املنا�سبة، 
فاملوؤ�س�سات الثقافية �سامتة، واجلامعات 
نائم���ة، وخماب���ر البحث مق���ربة، وكاأن ال 

حدث.
واالأدبي���ة  ال�سيا�سي���ة  اجلزائ���ر  تك���ن  مل 
والثقافية رحيمة مبحمد ديب ال يف حياته 
وال يف مماته، فلقد ظ���ل مهم�سا، م�سروبا 
علي���ه بال�سم���ت القات���ل، وهو القل���م الذي 
اأو�سل �سورة اجلزائر قبل اندالع الثورة 
اإىل غرف نوم الكلونياليني يف املرتوبول 
ويف امل�ستعَم���َرة، ليوؤرقه���م يف اأ�سّرته���م، 
وهو يع���ري فظائع اال�ستعم���ار وهمجيته 
منذ اأول عمل �س���ردي ن�سره وهو “ثالثية 
 – الن���ول  الكب���ر-  البي���ت  اجلزائ���ر: 
احلريق”، كان ذلك بداية اخلم�سينات من 

القرن املا�سي.
كان���ت ه���ذه الثالثي���ة الروائي���ة الب�سيطة 
يف اأ�سلوبه���ا ال�سع���ري ال�سعب���ي ناقو�س���ا 
اأعل���ن بنب���وءة اأدبي���ة ع���ن موع���د الثورة 
التحريري���ة الت���ي اندلعت الحق���ا يف اأول 

نوفمرب 1954.
ومل تكن اجلزائ���ر رحيمة مبحمد ديب يف 
موت���ه )تويف يف 2 مايو 2003(، فقد دفن 
يف تراب باري�س البارد، حمروما من دفء 
تراب مدينته التي اأحبها، تلم�سان، واأحب 
من خاللها اجلزائ���ر كلها. دفن يف باري�س 
وه���و الذي كان منتظ���را اأن يوارى الرثى 

يف مقربة العظم���اء يف بالده، لكن النظام 
ال�سيا�س���ي مل يكن من�سغ���ال بكاتب بحجم 

حممد ديب، بل كان يفكر يف اأمر بقائه.
م���ن  نخب���ه  اجلزائ���ري  النظ���اُم  جتاه���ل 
الديا�سب���ورا املبدع���ة واملفك���رة املتمي���زة 
عاملي���ا، م���ن اأمث���ال حمم���د دي���ب وحمم���د 
اأرك���ون وراب���ح بلعم���ري وجم���ال الدي���ن 
ب���ن ال�سيخ وعلي م���راد… والذين ماتوا 
الواح���د بعد االآخ���ر، على امت���داد ع�سرية 
واح���دة تقريب���ا، ودفن���وا جميعه���م خارج 

البلد، ومل يحرك هذا النظام �ساكنا.
عرب حممد ديب احلياة كاتبا كبرا، وكلمة 
كب���ر لها معن���ى حني ترتب���ط با�سم حممد 
دي���ب، عربه���ا روائيا و �ساع���را وق�سا�سا 
وم�سرحي���ا وكات���ب اأدب اأطف���ال ومنا�سال 
ع�س���رات  اإن�ساني���ا.  وثقافي���ا  �سيا�سي���ا 
ال�سعري���ة  املجامي���ع  ومثله���ا  الرواي���ات 
والق�س�سية هي ح�سيلة م�سرته االأدبية، 
�ست���ة عقود م���ن الكتاب���ة، ويف كل ذلك ظل 
وفيا خلطه االإن�ساين، مل يبدل ومل يتبدل.

ميكن قراءة جترب���ة حممد ديب االإبداعية 
املمت���دة على م���دى �ستني �سن���ة وفق ثالث 
حمط���ات اأ�سا�سي���ة. املحط���ة االأوىل الت���ي 
تغط���ي �سنوات م���ا بع���د احل���رب العاملية 
الثاني���ة ومتت���د حت���ى ا�ستق���الل اجلزائر 
الع���ام 1962، وفيه���ا نكت�س���ف انخراط���ه 
ب�س���كل قوي وع�سوي يف معركة التحرير 
واال�ستق���الل، ن�سو����س مقاوم���ة ب�سردية 
القمعي���ة  واأجهزت���ه  لال�ستعم���ار  �سعبي���ة 
واالقت�سادي���ة  وال�سيا�سي���ة  الع�سكري���ة 
فيه���ا  كت���ب  مرحل���ة  وه���ي  والهوياتي���ة، 
ن�سو�س���ا روائية وق�س�سي���ة خالدة، تعد 

بالفع���ل �سه���ادة ع���ن املعرك���ة التحريري���ة 
املحروم���ة  الفق���رة  بطبقت���ه  للمجتم���ع 
واملن�سجمة مع نخب���ه الطليعية التي تنر 
الطريق نحو االنعت���اق واحلرية، وميكن 
ذك���ر “ثالثية اجلزائ���ر: ال���دار الكبرة – 
الن���ول – احلري���ق” واأي�س���ا جمموعت���ه 
الق�س�سية “يف املقهى”، ومتيزت الكتابة 
عن���د حممد ديب يف هذه الفرتة بالواقعية 
االجتماعي���ة عل���ى طريق���ة بل���زاك، ولك���ن 
بح����س حمل���ي �سعب���ي جزائ���ري، وفيه���ا 
ح���اول حمم���د ديب نف���خ ال���روح ال�سعبية 

اجلزائرية يف اللغة الفرن�سية.
اأم���ا املحط���ة الثاني���ة فتمت���د م���ن روايت���ه 
البحر” مرورا بروايته  ال���ذي يذكر  “من 
اال�ستثنائية “هابيل” )وقد قمُت برتجمتها 
اإىل العربية( و�سوال اإىل “ثالثية ال�سمال: 
�سطوح اأر�س���ول – اإغفاءة حواء – ثلوج 
م���ن رخ���ام” ون�سو����س �سعري���ة اأخ���رى 
ك�”الفجر اإ�سماعيل”، ومتيزت هذه املحطة 
بكتاب���ة معقدة ج���دا، على م�ست���وى البناء 
ال�سردي كما على م�ستوى النحت اللغوي 
اأف���كاره  حما�س���رة  يف  ا�ستثم���ره  ال���ذي 
املعق���دة الغارق���ة يف الت�س���وف االإ�سالمي 
واليه���ودي “الكاب���اال”، ور�س���م الع���وامل 
الداخلي���ة وطرح اأ�سئل���ة الوجود واخللق 
واملعام���الت، كم���ا اأن كتابة دي���ب يف هذه 
املرحل���ة تناغمت قليال مع بع����س اأ�ساليب 
مدر�س���ة الرواي���ة الفرن�سي���ة اجلديدة، بل 
جتاوزته���ا. ويف هذه املرحل���ة خرج ديب 
نهائيا م���ن الكتاب���ة الواقعي���ة وابتعد عن 
�سوؤال “املحلي اجلزائري” ليدخل �سوؤال 
والغمو�س  “الوجود  �سوؤال  “االإن�سان”، 

وامل�سر”.
اأما املحطة الثالثة فقد عاد فيها حممد ديب 
م���رة اأخ���رى اإىل اجلزائ���ر واإىل تلم�س���ان 
الربيئ���ة،  والذكري���ات  الطفول���ة  اأر����س 
وكاأمنا اأنهى دورته حول العامل. عاد ليقراأ 
احلرب، لكنها لي�ست احلرب �سد امل�ستعِمر 
كم���ا كتبه���ا يف املحط���ة االأوىل، اإنها حرب 
اأكرث فظاع���ة، اإنها حرب االإره���اب الديني 
املتوح����س، ح���رب االأخ �سد اأخي���ه، واالأب 
�س���د ابن���ه، وفيها ق���راءة لعن���ف الع�سرية 
الدموي���ة التي عا�سته���ا اجلزائر )1990-

الت�سويري���ة  يف  ال�سق���وط  دون   )2000
االأيديولوجي���ة  اخلطاب���ات  اأو  املبا�س���رة 
ال�سحافي���ة،  التقريري���ة  اأو  امل�سطح���ة 
وم���ن عناوين���ه املتميزة يف ه���ذه املرحلة 
ميك���ن التذك���ر مبجموعات���ه الق�س�سية: 
االأقوال”  املتوح�س���ة” و“�سجرة  “الليلة 
و“�سيم���ورغ”  و“الي���زا” ورواي���ة “اإذا 

�ساء ال�سيطان”.
مبرور قرن عل���ى والدة الكاتب والروائي 
احلكيم حمم���د ديب نت�ساءل: م���اذا قدمت 
اجلزائ���ر لقلم به���ذا التمي���ز العاملي، وهو 
ال���ذي كان ا�سم���ه على قائم���ة جائزة نوبل 
ملرات متتالية؟ ماذا قدمت له �سوى ال�سمت 
والنك���ران؟ مل تطلق ا�سمه عل���ى مكتبة اأو 
جامع���ة اأو موؤ�س�س���ة ثقافي���ة اأو تربوي���ة 
معتربة، مل متنحه اجلزائر الوا�سعة حتى 
بع����س اأمتار م���ن ترابها ك���ي ي�سم ج�سده 
النحيف وهو ال���ذي عا�س عا�سقا للجزائر 
ولتلم�س���ان ومات عل���ى ع�سقه هذا دون اأن 

يبدل اأو يتبدل.
عن �صحيفة العرب

ينتابن���ا �س���وؤال، ونح���ن نقط���ع امل�ساف���ة بني 
البلدة ومدينة تلم�س���ان: هل يهّم اجلزائريني 
م���ا كتبه دي���ب، حت���ى يهّمه���م اأين ول���د؟ كتب 
امل���كان  وحري���ة  ب���رثاء  احتف���ت  ن�سو�س���ًا 
واالإن�سان اجلزائريني، يف الوقت الذي كانت 
في���ه فرن�سا تعتربهما ملحق���ني بها؛ ن�سو�سًا 
بلغة فرن�سية وروح جزائرية مل يفقدها حتى 

وهو يقيم يف منافيه االختيارية.
"

يعتق���د كث���رون اأن م�سق���ط راأ�سه بل���دة بني 
بوبالن، املتخّيلة

"
تلم�س���ان،  "�س���ارع باري����س" يف  ال يختل���ف 
ع���ن ال�س���وارع يف فرن�س���ا، مبا فيه���ا "�سارع 
الت���ي  امل���دن  ويف  باري����س،  يف  تلم�س���ان" 
�ّسيدته���ا يف م�ستعمراته���ا ال�سابق���ة. اأ�سجار 
تناف�س البناي���ات يف العل���ّو والعمر، ونوافذ 
مفتوح���ة على اخل���ارج. منط يختل���ف متامًا 
ع���ن نواف���ذ املعم���ار املحل���ي املفتوح���ة عل���ى 
الداخ���ل، حي���ث يبق���ى ال�سر العائل���ي حبي�س 
جدرانه���ا. جند منوذجًا حيًا له���ذا املعمار يف 
"دار ال�سبيطار"، الف�ساء املكاين يف م�سل�سل 
املاأخوذ  بديع،  مل�سطفى  "احلريق" )1974( 

عن رواية ديب.
حمالت االألب�س���ة، خ�سو�س���ًا الن�سائية منها، 
تو�س���ك اأن حت���دد الهوي���ة اجلدي���دة لل�سارع. 
اأغل���ب ه���ذه االألب�سة قادم م���ن منطقة الزوية، 
على احلدود مع املغ���رب، حيث تعرب مع �سلع 
كث���رة اأخرى، رغم اأن احلدود مغلقة منذ عام 
1994. قاع���ة ال�سينم���ا حتّول���ت اإىل ف�س���اء 
مهمل، وب���ات ح�س���ور معامل تاريخي���ة، مثل 
اليتم والعزلة. "باب احلديد"، مربجمًا على 

قل���ة م���ن �سب���اب ال�س���ارع وجدناها عل���ى علم 
ب���اأن �ساحب "ال���دار الكب���رة" ولد هن���ا. اأال 
يحكي الكب���ار تاريخ احل���ي ل�سغارهم؟ رمبا 
اإقام���ة ديب يف اأماكن خمتلف���ة داخل اجلزائر 
جع���ل  اال�ستق���الل،  وبع���د  قب���ل  وخارجه���ا 
ح�س���وره يف احل���ي باهت���ًا. خط���وات قليل���ة 

خّلفت ذكرياٍت قليلة.
بات���ت تلم�س���ان تتوف���ر على ف�س���اءاٍت ثقافية 
للثقاف���ة  عا�سم���ًة  اختياره���ا  بع���د  مده�س���ة، 
االإ�سالمية عام 2011، اأبرزها املكتبة البلدية 
الت���ي حمل���ت ا�س���م حمم���د دي���ب. واأخ���رًا، 
اأطل���ق ا�س���م كاتب املدين���ة على ف�س���اء ثقايف 
فيه���ا، بعدما �سبق���ه اإىل ذلك من هم اأق���ّل �ساأنًا 
من���ه، فقط الأنهم زك���وا م���ا اأرادت احلكومات 

املتعاقبة اأن يزكوه.

ال ترتب���ط با�سمه �سوى ف�ساءات ثقافية قليلة 
وجائزة واحدة

ك���م متنين���ا ل���و اأن "مقه���ى الرمان���ة" ال يزال 

على قيد احلي���اة، فنجل�س حي���ث كان يجل�س 
ديب، ويقراأ الوج���وه واالجتاهات، ثم يكتب 
ن�سًا ينت�سر فيه جلزائريته واإن�سانيته. عمر 

املقهى �سبعة قرون، وقد اأخذ ا�سمه من �سجرة 
الرمان التي تتو�سط �ساحته.

مده�س���ة عالقة تلم�س���ان بال�سج���رة. يف حال 

اعتلين���ا ه�سبة "اللة �ستي" التي حتولت اإىل 
منتج���ع �سياحي، وبحثنا ع���ن املدينة حتتها، 
فاإننا لن نرى �سوى اأ�سجار وماآذن لها اأوا�سر 

معمارية مع ماآذن مدينة فا�س.
املقه���ى ب���ات اأط���الاًل. وم���ع اأن���ه ا�ستف���اد من 
الرتميم قبل ثالث �سن���وات، من طرف وزارة 
الثقافة، اإال اأنه مغلق ومهمل، رغم حتّوله اإىل 
عمل م�سرحي م�ستوحى من ن�سني لديب هما 
"�سجرة القول" و"املقهى"، اأحيا املخرج علي 
عب���دون من خالل���ه التعابر الفني���ة ال�سعبية 
الت���ي كان���ت متار����س يف املقه���ى، ومنه���ا فن 
احلكاي���ة. يق���ول عبدون لنا اإن���ه حاول، وهو 
ي�ستعي���د ديب ع���رب احلكاية واللغ���ة االأم، اأن 
يثبت اأن الكاتب مل يخن املكان وحكايته، واأن 
من خانوهما هم الذين حّولوهما اإىل اأطالل.

ما معن���ى اأن ن���رمم معلمًا وال نحي���ي روحه؟ 
�س���وؤال فر�س نف�سه علينا ونح���ن ندخل قلعة 
"امل�سور" التي �سّيدها يف القرن الثاين ع�سر 
الزيانيون الذين كان���وا يّتخذون من تلم�سان 
عا�سم���ة له���م. ف�س���اء تاريخي حم���اط ب�سور 
كب���ر وفق معاي���ر ذاك الزمن، ي�س���م الق�سر 
امللك���ي وم�سج���د ال�سلطان ومعه���دًا لل�سياحة 
ومق���راٍت جلمعي���ات ثقافي���ة، منه���ا "جمعي���ة 
جامعي���ون  اأ�س�سه���ا  الت���ي  الك���ربى"  ال���دار 
وفنان���ون وحرفيون من املدين���ة عام 2002، 
وو�سعوا اإحياء ال���رتاث ال�سردي وال�سعري 
�س���دارة  املتوح�س���ة" يف  "الليل���ة  ل�ساح���ب 
االهتم���ام، فكان���ت "جائ���زة حمم���د ديب" يف 

الق�سة والرواية.
ق���ل���ة االإم����ك����ان����ات 
امل�������ادي�������ة دف���ع���ت 
ب���ال���ق���ائ���م���ني ع��ل��ى 
اإىل  امل���وؤ����س�������س���ة 
ت��ن��ظ��ي��م اجل���ائ���زة 
ك����ل ����س���ن���ت���ني، م��ا 
يطرح �سوؤااًل حول 
املوؤ�س�سات  تثمني 
ال�������ث�������ق�������اف�������ي�������ة 
واالق����ت���������س����ادي����ة 
اجل��������زائ��������ري��������ة 
للقامات  الر�سمية 
االإب����داع����ي����ة ب��ن��اء 
ع�����ل�����ى ال�����������والء، 
ول���ي�������س ال���ع���ط���اء 
ك����م����ا ي���ف���رت����س؟ 
ج���وائ���ز  اأن  ذل�����ك 
اأ�سماء  حتمل  اأخرى 
يف  عراقيل  اإطالقًا  ت�سادف  ال  اآخرين،  كّتاب 

طريقها.
�سحيح اأن ديب قال اإن اأخالقه ككاتب ال ت�سمح 
له ب���اأن يزكي الروؤية التي اعتمدتها حكومات 
اال�ستقالل، لكنه كان وا�سحًا يف التفريق بني 
احلكوم���ات، التي هي معطى متغّر، والدولة 

التي هي جملة من القيم امل�سرتكة.
عن جريدة االحتاد املغربية

في مئوية الكاتب محمد ديب: 

لم تكن الجزائر رحيمة به

روائي واأكادميي جزائري

إقتفاء أثر محمد ديب
يعتقد كثريون أن بلدة بني بوبالن، إحدى ضواحي تلمس��ان، هي مسقط رأس الكاتب الجزائري محمد ديب )1920 

� 2003(، علاًم أنه ولد يف "ش��ارع باريس" بقلب تلمسان نفس��ها، وما بني بوبالن إال فضاء مكاين يف ثالثية الجزائر 

التي صدر الجزء األول منها، "الدار الكبرية"، عام 1952.

بن��ي بوب��الن، أو بنو الحياة املؤجل��ة، كام كتب عنهم ديب يف الخمس��ينيات، حيث كان األحياء يس��كنون تحت 

األموات، هم منوذج للوضع االس��تعامري الذي تلخصه مقربة البل��دة القابعة فوق تلة حجرية تنخرها الكهوف 

التي ُتؤوي البرش. كهوف حّلت مكانها اليوم بيوت ومباٍن من اإلس��منت، وبالتايل من الصعب أن نجد وجه ش��بٍه 

بني الحارض واملايض.
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عثمان  تزغارت

 قبل عقد ون�سف  وعام من الزمن، غيَّب املوت 
يف 3 اأي���ار ع���ام 2003، االأدي���ب اجلزائ���ري 
الكب���ر حمم���د دي���ب )1920 ����� 2003( الذي 
يع���د »االأب املوؤ�س�س« لالأدب املغاربي املكتوب 
باللغ���ة الفرن�سي���ة، واآخر االأحي���اء من »جيل 
االأدبي���ة  باأعماله���م  واكب���وا  الذي���ن  ال���رواد« 
ح���ركات التحرر الوطني يف الع���امل العربي. 
كان حمم���د دي���ب اأك���رث اأبن���اء جيل���ه غ���زارة 

وانتظامًا يف الكتابة.
خ���الل م�سرت���ه االأدبية احلافل���ة التي امتدت 
الأك���رث م���ن ن�سف ق���رن، اأب���دع 34 عم���اًل بني 
الرواية وال�سعر والق�سة الق�سرة وامل�سرح. 
ف�س���اًل ع���ن ذل���ك، كان لدي���ه اهتم���ام خا����س 
ال�سعبي���ة  الرتاثي���ة واحلكاي���ات  بالق�س����س 
املغاربية التي در�سها وجمعها يف اأربعة كتب 
متباعدة �س���در اأولها عام 1959 واآخرها عام 
2001، م���ا يب���نّي االهتم���ام اال�ستثنائي الذي 
كان يوليه لهذا ال���رتاث احلكائي ال�سعبي، اإذ 
ا�ستغرقه اإجناز ه���ذه الكتب اأكرث من اأربعني 

عامًا! 
رغم انتظام اإنتاج���ه وغزارته، وكونه االأكرث 
تاأث���رًا يف ال�ساحة االأدبي���ة املغاربية من بني 
اأبناء جيل���ه واالأجيال الالحق���ة التي تتلمذت 
علي���ه، طيل���ة ن�س���ف الق���رن املا�س���ي، اإال اأّن 
حمم���د دي���ب فر�س عل���ى نف�س���ه عزل���ة تامة، 
من���ذ ا�ستق���الل ب���الده ع���ام 1962. مل ي�سارك 
يف اأّي م���ن النقا�س���ات الفكري���ة وال�سيا�سي���ة 
امللتهب���ة الت���ي فّجرها بع����س اأقران���ه، اأمثال 
كاتب يا�سني، ومالك ح���داد، ور�سيد بوجدرة 
والطاه���ر وطار. ومل يدل باأي حوار �سحايف 
من���ذ عام 1969، حني اأجرت معه �سحيفة »لو 
فيغ���ارو« الفرن�سي���ة مقابلة خا�س���ة، وفوجئ 
ب���اأن اأقوال���ه تعّر�س���ت لكث���ر م���ن التحوي���ر 
املغر�س، مبا اأ�س���اء اإىل فكره ومواقفه. قطع 
على نف�س���ه عهدًا ب���اأال يديل ب���اأي ت�سريحات 
�سحافي���ة اأخ���رى، تاركًا الأعمال���ه »اأن تتحدث 

بنف�سها وعن نف�سها« كما كان يقول.
اإعادة اكت�ساف ال���رتاث يجب اأال تكون بهدف 
ت�سكي���ل من���وذج ما�س���وي، بل يج���ب مقاربة 

الفكر االإ�سالمي يف تعدده
ل���ذا، كان���ت �سعادتي كب���رة، ح���ني وافق يف 
�سي���ف ع���ام 1994 ب���اأن اأج���ري معه ح���وارًا 
�سحافيًا كان االأول من نوعه بعد ربع قرن من 
العزل���ة التامة. كنُت قد تعرفُت اإليه، يف بداية 
الت�سعيني���ات، خ���الل ندوة اأدبية �س���ارك فيها 
يف »فن���اك � مونبارنا�س« يف باري�س. انفردُت 
به بع���د الن���دوة، وحتدثنا مط���ّواًل، وتعّمدُت 
اأن اأهدي���ه ع���ددًا جديدًا م���ن جري���دة »اأجلي � 
ريبوبلي���كان« )اجلزائ���ر � اجلمهوري���ة( التي 
�سهدت بدايات���ه ك�سح���ايف يف االأربعينيات، 
اإىل جان���ب كوكبة من الكّت���اب ال�سباب الذين 
اأ�سبح���وا الحق���ًا اأ�سماء ثقافية المع���ة، اأمثال 
األب���ر كام���و، وكاتب يا�سني، وه���ري عاّلق، 
وعب���د احلميد ب���ن زين وغره���م. كانت هذه 
�سن���ة  اأوىل،  م���رة  ���ودرت  �سُ ق���د  ال�سحيف���ة 
1958، يف اأوّج »معرك���ة اجلزائ���ر«، م���ن قبل 
ال�سلطات اال�ستعمارية، ث���م عاودت ال�سدور 
بعد اال�ستقالل، وُحظرت جمددًا، �سنة 1965 
بع���د االنقالب ال���ذي اأطاح بالرئي����س بن بلة. 
ويف ع���ام 1989، �سارك���ُت برفقة فريق جديد 

من ال�سحافيني ال�سب���اب يف اإعادة بعثها اإىل 
الوج���ود جمددًا، يف خ�س���م موجة التحّوالت 

الدميقراطية التي عرفتها اجلزائر اآنذاك. 
اأب���دى حمم���د دي���ب �سع���ادة كب���رة بع���ودة 
ال�سحيف���ة التي �سهدت بدايات���ه اإىل ال�سدور 
جم���ددًا. خالل مكاملاتنا الهاتفية املنتظمة بعد 
اللق���اء االأول يف »مونبارنا�س«، كان يحّدثني 
باإ�سهاب عن ذكرياته يف »اأجلي ريبوبليكان«، 
وال�سداق���ة العميق���ة الت���ي ن�س���اأت بينه وبني 
األبر كامو، رغم خالفهما اجلذري يف املوقف 
م���ن ث���ورة التحري���ر اجلزائري���ة. وروى يل 
طرائ���ف كثرة ع���ن زميله الروائ���ي امل�ساغب 
كات���ب يا�سني، وكي���ف كتب رائعت���ه »جنمة«، 
خ���الل اأوق���ات فراغه، يف �ساع���ات الدوام يف 
اجلري���دة، على قف���ا االأوراق املتدلي���ة من اآلة 
»التيلك����س« الت���ي كان مكلف���ًا بف���رز برقياتها 

وتوزيعها على خمتلف اأق�سام اجلريدة!
يف عام 1994، كانت اأعم���ال العنف واغتيال 
اأوجه���ا.  بلغ���ت  ق���د  اجلزائ���ر  يف  املثقف���ني 
دي���ب  اإىل حمم���د  اأحت���دث  واأن���ا  اأح�س�س���ُت، 
عل���ى الهات���ف، ببليغ تاأث���ره بذل���ك »احلريق« 
اجلزائري اجلديد. �ساألت���ه: »اأمل يحن الوقت 
بعد الأن يخرج حممد ديب عن �سمته، لي�سمع 
االأح���داث  م���ن  مواقف���ه  الوا�س���ع  اجلمه���ور 
الدرامية التي متزق ب���الده؟«. اأجابني قائاًل: 
»ال ميكن اأن اأقف على احلياد، حيال ما يحدث 
من ماآ�س يف بالدي. لكنني كاتب ول�ست رجل 
�سيا�سة، لذا ال اأريد التعبر عن راأيي يف بيان 
اأو ت�سريح �سحايف، بل اأفّكر يف كتابة رواية 
جديدة ع���ن اجلزائر، اأعرّب فيه���ا عن مواقفي 
به���ذه  اأن���ه  تعتق���د  »اأال  �ساألن���ي:  واآرائ���ي«. 

الطريقة �سيكون اإ�سهامي يف النقا�س الفكري 
ح���ول االأح���داث احلالي���ة يف اجلزائ���ر اأعمق 
واأك���رث فائ���دة؟«. اأجبت���ه: »بالطب���ع، اإّن عماًل 
روائي���ًا جدي���دًا ملحم���د ديب ح���ول »احلريق« 
اجلزائ���ري اجلديد �سيكون حدث���ًا بارزًا. لكّن 
ه���ذا العمل االإبداعي ي�ستغرق اأ�سهرًا اأو رمبا 
�سن���وات، قبل اأن ين�سج ويكتم���ل. هل تعتقد 
اأن الو�س���ع الدام���ي يف اجلزائ���ر يحتمل هذا 
االنتظ���ار؟ اأم ه���ل يج���ب اخل���روج بت�سريح 
مبدئ���ي عاجل للتعاطف م���ع الكتاب واملثقفني 
الذي���ن ي�سقط���ون كل ي���وم �سحي���ة التط���رف 
والظالمي���ة؟«. فّكر مليًا، ث���م فاجاأين بالقول: 

»تعال اإىل البيت، و�سرى«.

اأم�شية �شيف يف �شان كلو 
م���ا اأزال اإىل الي���وم اأذك���ر �س���وت حممد ديب 
عل���ى  باإ�سه���اب،  يل  ي�س���رح  وه���و  االأب���وي، 
الهات���ف، كيف ا�ستقّل القطار من حمطة »�سان 
الزار« يف باري����س اإىل �ساحية »ال �سيل �سان 
كلو« حيث كان يقطن: »اإن القطار نحو »�سان 
ن���ون ال بروتي����س« ينطلق م���ن الر�سيف اإىل 
اأق�س���ى الي�س���ار. وعليك اأن تن���زل يف حمطة 
»�سان كلو«، وتقطع اجل�سر اإىل الطرف االآخر 
من �سكة احلديد، ثم تاأخذ البا�س املتوجه اإىل 
»دون���ان«، واطل���ب من ال�سائ���ق اأن ينّبه عليك 

للنزول يف حمطة »بور دو بوي««.
كان ذل���ك يوم االثنني 4 حزيران 1994، نحو 
الثالث���ة ظهرًا. حني دققُت باب بيته، اأح�س�سُت 
كاأين اأقف على عتب���ة اأ�سطورة حية. يف هذه 
ال�سقة املتوا�سعة حيث يقطن منذ عام 1959، 
كت���ب اأ�سه���ر اأعمال���ه. وه���ي �سق���ة مل يدخلها 

�سحايف منذ نهاية ال�ستينيات. فتح يل حممد 
ديب الب���اب بنف�سه، قائ���اًل: »مل تتاأخر كثرًا. 
لق���د اهتدي���َت اإىل الطريق م���ن دون �سعوبة، 
اإذن؟«. ق���ّدم يل قه���وة �سنعها بنف�سه، وجل�س 
قبالت���ي يف ذلك ال�سال���ون االأنيق واملتوا�سع 
ال���ذي اتخذ منه حمرتف���ه االإبداعي منذ نهاية 
اخلم�سينيات، وت�سعب بنا احلديث من االأدب 
اإىل ال�سيا�س���ة اإىل ذك���رى االأ�سدق���اء الذي���ن 

رحلوا.
حتدث بكثر من احل���ب عن الروائي املغربي 
الراح���ل حمم���د خ���ر الدي���ن، قائ���اًل اإّن���ه من 
اأكرث كت���اب املغرب العرب���ي اإبداع���ًا ومتيزًا. 
وا�ستح�س���ر كث���رًا م���ن طرائ���ف ذكرياته مع 
كات���ب يا�س���ني: »ات�س���ل ب���ي مرة م���ن بوردو 
)يف اخلم�سيني���ات(، وق���ال يل اإّنه وجد عماًل 
كم�ساع���د كهربائي. خ�سيُت جّديًا على حياته، 
وخفُت اأن ي�سعقه التي���ار الكهربائي في�ساب 
ب�سوء، الأنني كنت اأعرف اأنه ال يجيد فعل اأي 

�سيء بيديه، عدا الكتابة!« 
�ساألُت���ه ع���ن راأي���ه يف االأجي���ال اجلدي���دة من 
كّت���اب املغ���رب العرب���ي، فق���ال: »اأح���ب كثرًا 
كتاب���ات مراد بوربون، واأ�سع���ر باالأ�سف الأّنه 
مل يكت���ب �س���وى رواي���ة واح���دة، ث���م �سرق���ه 
التاأليف ال�سينمائي. واأعجبُت كثرًا بكتابات 
الراحل )ال�سهيد( الطاهر جاووت )اغتيل من 
قب���ل اجلماعات االإ�سالمي���ة امل�سلحة يف مايو 
1993(، وحني تعّرفت اإليه �سخ�سيًا، اأعجبُت 

اأكرث بلطفه ودماثة اأخالقه«. 
ر�سي���د  رواي���ات  كث���رًا  »اأح���ب  واأ�س���اف: 
م���رة  الرج���ل.  اأطي���ق  ال  لكنن���ي  بوج���درة، 
ا�ستدعيت���ه هنا يف البيت عل���ى الغداء، برفقة 

جمموع���ة م���ن الُكّت���اب، وجن���ح يف افتع���ال 
م�ساج���رة وا�ستب���ك باالأي���دي مع زمي���ل اآخر، 
اأعتق���د اأن���ه م���راد بورب���ون«. )لع���ل مو�سوع 
اخلالف كان اإهم���ال بوربون وحممد خل�سر 
حامين���ا اإب���راز ال���دور املرك���زي ال���ذي لعب���ه 
بوجدرة يف كتاب���ة �سيناريو »وقائع �سنوات 
اجلم���ر« � ال�سعفة الذهبي���ة يف »مهرجان كان« 
� 1975(. يف املقاب���ل، ا�ست���درك حمم���د ديب: 
»ا�ستلطف���ُت كث���رًا احلدي���ث م���ع الطاهر بن 
جل���ون، فهو خل���وق وطي���ب املع�س���ر. لكنني 

�سراحة ال اأحب اأدبه على االإطالق«!
حتّدث ع���ن �سداقت���ه العميق���ة باألب���ر كامو، 
رغم خالفهم���ا اجلذري يف املوق���ف من ثورة 
التحري���ر اجلزائري���ة وح���ني هممن���ا اأخ���رًا 
بال�سروع يف احلوار، وكن���ا قد اأم�سينا اأكرث 
م���ن �ساعت���ني يف الدرد�سة، فوجئ���ت مبحمد 
دي���ب ي�سبقن���ي بال�س���وؤال، قائ���اًل: »يهمني اأن 
اأع���رف كيف ترى اأنت، اب���ن ال�ستينيات، اأدب 
حممد ديب؟ واأن تنقل يل كيف تتابعه االأجيال 
اجلدي���دة م���ن الق���راء يف اجلزائ���ر والع���امل 
العربي؟«. اأجبته باأّنه ت�سعب االإحاطة ب�سكل 
كامل بتجرب���ة اأدبية امت���دت الأكرث من ن�سف 
ق���رن، ومتيزت بالغ���زارة وال���رثاء والتنوع، 
وبقدرة م�سه���ود بها على التج���دد واملغايرة، 
عل���ى م�ستوى االأ�س���كال واالأ�ساليب الفنية اأو 
على �سعي���د امل�سامني واملوا�سي���ع املُعاجَلة. 
لك���ن م���ن الوا�س���ح، بالن�سب���ة اإيّل، اأّن ه���ذه 
التجرب���ة تنق�س���م اإىل ثالث مراح���ل خمتلفة، 
ت���كاد تفتق���د اإىل اأي �س���الت م�سرتك���ة يف ما 
بينه���ا، اأوله���ا املرحلة امل�سم���اة ب���� »الواقعية 
ح���رب  خ���الل  االأوىل(،  )الثالثي���ة  الثوري���ة« 
التحري���ر اجلزائري���ة يف اخلم�سيني���ات، ث���م 
مرحلة »الواقعي���ة النقدية« )الثالثية الثانية( 
ث���م  ال�سبعيني���ات.  وبداي���ة  ال�ستيني���ات  يف 
جاءت املرحلة الثالثة التي تدور فيها حوادث 
رواي���ات »ثالثي���ة ال�سم���ال« 

يف املجتمعات االأوروبي���ة، ولي�س يف البيئة 
اجلزائرية االأ�سلية. 

م�شافة نقدية
�ساألُت���ه: ما هي االأ�سباب التي جعلت م�سامني 
تتباع���د  الث���الث  املراح���ل  تل���ك  يف  اأعمال���ك 

وتتباين اإىل ذلك احلد؟
اأج���اب: »لعل اخت���الف م�سام���ني اأعمايل يف 
كل تل���ك املراح���ل يجد تف�س���ره يف تطورات 

احل���وادث التي عاي�ستها اأو كن���ت طرفًا فيها. 
واأذكر اأنن���ي قبل اأن اأكتب رواي���ات »الثالثية 
االأوىل«، كان���ت يل كتابات اأخرى مل اأن�سرها، 
�سابق���ة لف���رتة ح���رب التحري���ر، وبقيت غر 
معروف���ة. كان���ت كتاب���ات ذات هواج�س فنية 
يف  تختل���ف  االأوىل،  الدرج���ة  يف  وجمالي���ة 
م�سامينها كث���رًا عن »الثالثي���ة« التي جاءت 
اجلزائري���ة،  الوطني���ة  احلرك���ة  خ�س���م  يف 
وكان���ت اإ�سهام���ًا من���ي يف التعري���ف بق�سي���ة 
م���ن  اأّن  اآن���ذاك  ق���ررت  اإذ  ب���الدي وثورته���ا، 
ال�س���وت  يف  �سوت���ي  اأ�سه���ر  اأن  واجب���ي 
اجلماع���ي لل�سع���ب اجلزائ���ري، واأجع���ل من 
كتابات���ي اأ�سلح���ة بيد الث���ورة الوطني���ة. اأما 
بع���د اال�ستقالل، فق���د اختلف الو�س���ع كثرًا. 
وطني���ني  ككّت���اب  لن���ا  بالن�سب���ة  اال�ستق���الل 
متمّردي���ن عل���ى اال�ستعمار كان حدث���ًا رائعًا. 
خدم���ة  يف  اإبداعن���ا  كل  و�سعن���ا  اأّنن���ا  ذل���ك 
ق�سيتنا الوطنية. وعندما ح�سلت البالد على 
ا�ستقاللها، اأ�سبح باإمكاننا اأن نتحّرر بدورنا، 
ون اأ�سا�سًا عن  ون�سبح »كتابا م�ستقلرِّني« يعربرِّ
ذواته���م وم�ساغله���م احلميم���ة، م���ن دون اأن 
يك���ون مفرو�س���ًا علين���ا � كم���ا يف ال�سابق � اأن 
نكون حمامني ُنراِفع با�ستمرار با�سم �سعوبنا 
واأوطانن���ا. �سحيح اأن كتاباتنا ظّلت مرتبطة 
ببيئتنا وجمتمعاتنا، لك���ن م�ساغلنا اأ�سبحت 
�سخ�سي���ة وحميمي���ة اأك���رث، ومل تع���د متعلقة 
فق���ط بالن�س���االت ال�سيا�سي���ة واالجتماعي���ة، 
كم���ا يف ف���رتة حرك���ة التح���ّرر. وهك���ذا بداأنا 
تدريج���ًا نكت�سف ذواتن���ا وم�ساغلنا احلميمة 
ونعربرِّ عنها يف كتاباتنا. واأ�سبح الفرد مركز 
اهتمامن���ا، حت���ى يف اأعمالن���ا اجلدي���دة ذات 

البعد الوطني«. 
�ساألت���ه: ملاذا اختلفت االأم���ور بعد اال�ستقالل؟ 
ومَل اأ�سبحت كتاباتك، منذ »الثالثية الثانية«، 
اأك���رث انتق���ادًا الأو�س���اع ب���الدك وواقعها بعد 
اال�ستق���الل؟ اأج���اب: »اإن »الواقعي���ة النقدية« 
اإىل  بالن�سب���ة  النق���اد  عنه���ا  يتح���ّدث  الت���ي 
اأنن���ي انتقل���ت  الثاني���ة« مرجعه���ا  »الثالثي���ة 
للعي�س يف بلدان اأخرى غر بالدي. باالإ�سافة 
اإىل تغر اأجواء رواياتي يف الزمان واملكان، 
تغ���ّرت اأي�س���ًا يف ه���ذه املرحل���ة نظرتي اإىل 
اأو�ساع ب���الدي، و�سارت اأك���رث تعّمقًا. الُبعد 
دوم���ًا يجعلن���ا ن���رى االأ�سي���اء ب�س���كل اأعم���ق 
واأك���رث مو�سوعي���ة. ال اأدري ه���ل �سبق لك اأن 
�ساه���دَت فنان���ًا ت�سكيلي���ًا اأثن���اء ا�ستغاله على 
لوحة جدي���دة؟ اإنه يف حلظ���ة معّينة يحتاج، 
قب���ل اإمتام اللوحة، اإىل االبتع���اد عنها بب�سع 
خط���وات اإىل الوراء كي يراه���ا ب�سكل اأف�سل 
ن  واأك���رث �سمولي���ة ومو�سوعية، ولك���ي يكورِّ
عنه���ا االنطباع النقدي ال���الزم. وهذا ينطبق 
متامًا عل���ى تلك املرحلة الثاني���ة من كتاباتي. 
بعد اال�ستق���الل، اأ�سبح من حقي ت�سليط هذه 
النظ���رة النقدية على بالدي. لكن���ه نقد يخلو 
متام���ًا م���ن ال�سغين���ة، وه���و اأ�سبه م���ا يكون 
هه اإىل  بانتق���اد ال���ذات اأو بالعتاب ال���ذي نوجرِّ
�سخ����س عزي���ز علينا كثرًا، نعت���ب عليه � هو 
بال���ذات � الأنن���ا نحبه! اأن���ا حتى عندم���ا اأنتقد 
احلركات االأ�سولي���ة اجلزائرية التي اأختلف 
معه���ا ب�س���كل ج���ذري، اأتعامل معه���ا من دون 
اأبنائ���ي  �سغائ���ن، واأعت���رب عنا�سره���ا مث���ل 
متامًا، مثلهم مثل كل اجلزائريني. ويتمّلكني 
�سعور ك�سعور االأب الذي ال ميكن له اأن يحقد 
على اأحد من اأبنائه، مهما كانت درجة �سخطه 
عل���ى ت�سرفات ه���ذا االبن، ومهم���ا كانت هذه 

الت�سّرفات ت�ستدعي العقاب«

اإعادة اكت�شاف الذات
�ساألته: ماذا ع���ن املرحلة الثالثة التي ابتعدَت 
فيه���ا متام���ًا ع���ن هم���وم وان�سغ���االت بالدك، 
و�سارت رواياتك، منذ »الثالثية الثالثة« التي 
اأ�سماها بع�س النق���اد »ثالثية ال�سمال«، تدور 

اأحداثه���ا يف البيئ���ة االأوروبية الت���ي انتقلت 
للعي�س فيها، منذ ا�ستقالل اجلزائر؟

اأج���اب: »جترب���ة الهج���رة اإىل خ���ارج البالد، 
باالإ�سافة اإىل تلك الروؤيا النقدية التي اأتاحتها 
لن���ا، اأنا واأبناء جيلي م���ن الكتاب املغاربيني، 
�سمح���ت لنا باأن نكت�س���ف ذواتنا بالقدر نف�سه 
الذي اكت�سفنا ب���ه ذوات االآخرين. حت�سرين 
يف ه���ذا ال�س���اأن مقولة ال�ساع���ر اآرتور رامبو 
ال�سه���رة: »اأنا �سخ����س اآخر«. اأعتق���د اأننا ال 
ميكن اأن نكت�سف اجلوانب اخلفية يف ذواتنا 
اإال ع���رب الرتح���ال واملنف���ى. اإذا بقين���ا و�سط 
بيئتن���ا االأ�سلية، ف���اإّن ذواتن���ا �ستبقى اأ�سرة 
له���ا. ومت���ى حتّررن���ا م���ن تاأثر ه���ذه البيئة، 
ف  فت لنا ذواتنا بالقدر نف�سه الذي تتك�سَّ تك�سَّ
ب���ه لغرنا! وكث���رًا ما ننده�س م���ن اكت�ساف 
ذواتن���ا اأك���رث مم���ا ينده����س منه���ا االآخرون. 
ال�سم���ال« تتمح���ور  من���ذ »ثالثي���ة  واأعم���ايل 
اأ�سا�سًا ح���ول هذا االكت�س���اف اجلديد للذات. 
ل���و اأنن���ي بقي���ُت يف بالدي مل���ا اأُتي���ح يل ذلك، 
ولبقي���ْت معرفتي لذات���ي ول�سعبي ولل�سعوب 
االأخ���رى حم���دودة ج���دًا« واأ�س���اف: »اأعتق���د 
اأن النظ���رة التي اأنظر فيه���ا يف رواياتي اإىل 
ال�سعوب »ال�سمالية« )االأوروبية( مهّمة للغاية 
بالن�سب���ة اإىل ثقاف���ة ب���الدي. ح���ني كّن���ا حتت 
وط���اأة اال�ستعم���ار، كان االأدب »الكولونيايل« 
ي�سم���ح لُكتَّاب اآتني من اأوروبا باأن يلقوا على 
جمتمعاتن���ا »اجلنوبي���ة« نظرته���م ال�سمالي���ة 
الب���اردة واملتعالي���ة. وم���ا اأفعل���ه الي���وم ه���و 
االأخذ بالثاأر منهم، اإذ اأجعل من �سعوبهم مادة 
اأقّدمه���ا يف روايات���ي وف���ق نظرت���ي اخلا�سة 
ككات���ب اآت من اجلنوب«! لكن م���ا الذي تغّر 
يف ان�سغاالت���ك وهواج�س���ك الفكري���ة ب�سبب 
حي���اة املنف���ى الطويلة؟ ق���ال: »دعن���ي اأجيبك 
على هذا ال�س���وؤال انطالقًا من مفارقة طريفة. 
اأنا اأ�سبح���ت جزائريًا، عل���ى م�ستوى اأوراق 
الهوي���ة الر�سمي���ة، من���ذ اأن �س���رُت اأعي�س يف 
فرن�س���ا، اأي بع���د اال�ستق���الل! بينم���ا كنُت من 
قبل، اأثناء الف���رتة اال�ستعمارية، مرغمًا � ككل 
اجلزائريني � على حم���ل اجلن�سية الفرن�سية. 
كان اال�ستق���الل حدث���ًا رائع���ًا �سم���ح يل ب���اأن 
اأ�ستعي���د هويت���ي االأ�سلية الت���ي ُحرمت منها 
���كا بجواز  طوي���اًل، ول���ذا ظلل���ُت دوم���ًا متم�سرِّ
يف  ا�ستق���راري  رغ���م  اجلزائ���ري،  �سف���ري 
اأوروب���ا من���ذ ال�ستيني���ات. بع���د اال�ستق���الل، 
توّل���دت ل���دّي رغب���ة جاحم���ة يف اكت�ساف كل 
م���ا يتعّل���ق بهوّيت���ي امل�ستع���ادة، خ�سو�س���ًا 
اأنني وج���دت نف�سي ح���ني ا�ستعدُته���ا اأعي�س 
م�سط���رًا يف بيئ���ة اأجنبي���ة وغ���ر م�سلم���ة. 
ول���و بقيت اأعي�س يف اجلزائ���ر ب�سكل يومي، 
ال�ستع�س���ى عل���ّي اكت�س���اف هويت���ي وتراثي 
الثق���ايف والدين���ي به���ذا القدر م���ن االإعجاب 
والعم���ق. ُبعدي عن بالدي دفعني اإىل تعميق 
نظرت���ي وحتليلي للمتخّي���ل الثقايف العربي � 
االإ�سالم���ي ال���ذي اأنتم���ي اإليه. بذل���ك، ازددت 
قرب���ًا وتعّلقًا بالثقاف���ة االإ�سالمية بفعل كوين 
اأعي�س بعيدًا عن البالد االإ�سالمية«. واأ�ساف: 
»قد يبدو هذا االأمر غريبًا للوهلة االأوىل، لكن 
االنغما����س يف واق���ع جمتمعاتن���ا االإ�سالمية 
احلالي���ة ب���كل تفا�سيله���ا اليومي���ة وم�ساكلها 
ال�سائكة ي�سبح مع الوق���ت اأ�سبه ب� »ال�سجرة 
الت���ي حتجب الغابة«، كما يق���ول املثل بحيث 
العم���ق  واإدراك  روؤي���ة  بينن���ا وب���ني  حت���ول 
الروح���ي واحل�س���اري لرتاثن���ا االإ�سالم���ي. 
واأعتق���د اأّن اأه���م ان�سغاالتي الفكري���ة منذ اأن 
ا�ستق���ررُت يف املنفى ان�سّب���ت يف التاأمل يف 
هذا اجلان���ب الروحي للرتاث االإ�سالمي، وما 
فيه من ثراء وتعّدد وت�سامح«. هل هي »النزعة 
ال�سوفية« التي اأ�سار اإليها الراحل جاك برك 
يف روايات���ك االأخرة؟ اأج���اب: »هناك بالفعل 
نزع���ة روحية. لكّني ال اأحّب���ذ كثرًا ا�ستعمال 
كلمة »�سوفية«. لعل الراحل برك ق�سد بذلك 

املعن���ى ال�سائع لل�سوفي���ة، مبفهومه املتداول 
يف ع�سرنا احلايل، خ�سو�سًا يف الغرب، ذاك 
ال���ذي يعني النزعة الروحي���ة التاأملية ولي�س 
املعن���ى االأ�سلي لل�سوفية، وم���ا تفرت�سه من 
قواع���د وطقو����س وممار�س���ات عقائدية. من 
ه���ذا املنظ���ور، نع���م كل م���ا يتعل���ق باجلانب 
الروح���ي يف تراثن���ا االإ�سالم���ي يهّمن���ي. اأنا 
اأوؤمن باأن هذا ال���رتاث لي�س ميتًا اأو ما�سويًا 
بال�س���رورة، رغم اأنن���ا ان�سغلنا عن���ه طوياًل، 
اإىل درج���ة اأن���ه مل يع���د ج���زءًا م���ن ممار�ستنا 
ر ملاذا اأ�سبح �سعبًا  الفكرية الراهنة. م���ا يف�سرِّ
علينا اإع���ادة اإنتاج هذا الرتاث حاليًا من دون 
ال�سق���وط يف ال�سلفي���ة واملا�سوي���ة ال�ساذجة 
وامل�ستلبة. واأنا ممن يرون اأن اإعادة اكت�ساف 
ه���ذا ال���رتاث يج���ب اأال تك���ون م�سع���ى هادفًا 
الإع���ادة ت�سكي���ل من���وذج ما�س���وي جاهز، بل 
يف  االإ�سالم���ي  الفك���ر  اإىل  نلتف���ت  اأن  علين���ا 

�سموليته وتعدده وُبعده العاملي«.

واجب الإدلء باحلقيقة
بالطب���ع، كان عل���ّي اأن اأ�س���األ حمم���د ديب عن 
مواقف���ه م���ن احل���وادث الدموي���ة الدائرة يف 
الرواي���ة  م�س���روع  وع���ن  اآن���ذاك،  اجلزائ���ر، 
التي ق���ال اإّنه يفكر يف تاأليفه���ا عن »احلريق« 
اجلزائري اجلديد. اأج���اب: »ال ميكن اأن اأقف 
موق���ف الالمباالة اأو احلي���اد، حيال ما يحدث 
يف بالدي. والأنن���ي ل�ست رجل �سيا�سة، فاإين 
ال اأري���د اأن اأع���ربرِّ ع���ن موقف���ي م���ن احلوادث 
ع���ن طري���ق الت�سريحات ال�سحافي���ة امللتهبة 
اأو باإ�س���دار منا�س���ر دعائي���ة. اأري���د التفاعل 
معه���ا بعم���ل اأدب���ي اإبداع���ي. مع ذل���ك، ميكن 
تلخي�س موقف���ي املبدئي بالق���ول اإّن الو�سع 
احلايل يف اجلزائ���ر ميلي علينا نحن الُكّتاب 
واجب االإدالء باحلقيق���ة، قبل اأي �سيء اآخر. 
هن���اك اليوم طرفا نقي����س، لي�س يف اجلزائر 
لوحده���ا، ب���ل يف اأغل���ب ال���دول االإ�سالمي���ة: 
ط���رف يف ال�سلط���ة، وه���و يف الغال���ب فا�سد 
نقي����س  اآخ���ر  وط���رف  للم�سداقي���ة،  وفاق���د 
ع���ي لنف�سه »الّنقاء«، ويع���د النا�س بتطهر  يدَّ

نظ���ام احلك���م. وغالبًا م���ا يلب�س ه���ذا الفريق 
ت�سارب���ت  ومهم���ا  التدّي���ن.  لبو����س  الث���اين 
اآراوؤن���ا ومواقفن���ا بخ�سو�س ه���ذه امل�سائل، 
ف���اإن دورنا نح���ن الُكّتاب واملثّقف���ني يجب اأن 
يك���ون حماولة فه���م م�سار التاري���خ وحتليله 
والتفاعل مع���ه، ولي�س حماول���ة ت�سوير هذا 
التاري���خ بال�سكل الذي نري���ده اأو نتوّهمه اأو 
نتمّن���اه«. واأ�س���اف: »م�سوؤوليتن���ا كمثقف���ني 
كب���رة وم�سري���ة، وتكم���ن يف االأ�سا�س يف 
ال�سعي للحف���اظ على امل�سال���ح العليا للوطن 
قب���ل اأي �س���يء، بغ����سّ الط���رف ع���ن ميولنا 
ال�سخ�سي���ة ل�سال���ح ه���ذا الط���رف اأو ذاك من 
الفرقاء ال�سيا�سي���ني احلاليني. غدًا، حني متر 
االأعوام، لن يذكر التاري���خ ال رجال ال�سيا�سة 
وال االأحزاب والتيارات املتنازعة حاليًا، مبن 
فيهم االإ�سالميون. لن يبقى يف ذاكرة التاريخ 
�س���وى ما يبدعه املثقفون م���ن فكر يبقى تركة 
لالأجي���ال املقبلة، لذا، علينا اأن ن�س���األ اأنف�سنا 
با�ستم���رار: م���اذا �سن���رتك يف النهاية لتاريخ 
بلدانن���ا وتراثه���ا الفكري والثق���ايف، بدل اأن 
ن�ستغرق يف مع���ارك �سيا�سية اآنية وهام�سية 

ال جدوى منها« 

الرواية ـ الو�شية
بع���د اأربع �سنوات من ذل���ك احلوار، الذي دار 
بينن���ا يف �سي���ف 1994، اأ�س���در حممد ديب 
الن�س الروائي الذي قال اإّنه كان ي�ستغل عليه 
ح���ول »احلري���ق« اجلزائ���ري اجلدي���د، حتت 
عنوان »م�سيئة ال�سيطان« )من�سورات »األبان 
مي�س���ال« � باري����س � 1998(. قادن���ا في���ه اإىل 
ع���امل �سحري تتفاعل فيه االأ�سطورة بالواقع، 
باالآخ���ر،  واالأن���ا  بالن���رث،  ال�سع���ر  ويتقاط���ع 
ويتلّب����س التاأمل الفل�سف���ي باحلزن ال�سويف 
الرقيق، ويتداخ���ل الراهن اجلزائري الدامي 
يخت���زل  م�سع���ى  يف  التاريخي���ة  باخلراف���ة 
امل�ساف���ة الفا�سلة بني اليوم���ي والرمزي. اإذا 
باالأّول ي�سبح ظاًل للثاين اأو �سورته منعك�سًة 
على مراآة الزم���ان الرتيبة التي ال يجد اأبطال 
الرواية م���ا ي�سغلون به وقته���م �سوى التاأمل 

فيه���ا، ال�سرتج���اع ذك���رى االأي���ام اخل���وايل، 
واالأحّبة الذين رحل���وا، والعمر مل يعد �سوى 
بقي���ة رمق عل���ى م�س���ارف النهاي���ة احلتمية. 
يرت�سفون قهوتهم امل�سائية، يف هدوء حياتهم 
القروي���ة، ويرتقبونها كما يرتقب املرء �سيفًا 
عزي���زًا طال بعاده، لكنه متيق���ن متامًا اأنه اآت 
ال حمالة. رغم انقطاع حممد ديب عن الكتابة 
عن واقع بالده الأكرث من عقدين، من�سرفًا اإىل 
اإجن���از »ثالثية ال�سمال« وما اأتبعها من اأعمال 
روائي���ة ت���دور حوادثه���ا جميع���ًا يف و�س���ط 
اأوروب���ي، اإال اأن���ه ا�ستط���اع اأن يثبت يف تلك 
الرواي���ة اأّن �سن���وات املنف���ى الطويلة مل حتد 
م���ن قدرت���ه الفائقة عل���ى االإم�س���اك بتفا�سيل 
اإذ يعيدن���ا  امل���كان،  االأ�سي���اء وخ�سو�سي���ات 
يف ال�سفح���ات االأوىل م���ن ن�س���ه اإىل اأجواء 
ثالثيت���ه االأوىل، وم���ا ا�سته���رت به م���ن قدرة 
فائق���ة على التعبر عن واق���ع احلياة القروية 
وعاداته���ا  ونا�سه���ا  وروائحه���ا  بتفا�سيله���ا 

وطقو�سها الرمزية ال�سغرة.
ورغ���م اأن ح���وادث العنف الدم���وي واملجازر 
الب�سعة التي �سهدتها اجلزائر يف الت�سعينيات 
األق���ت بظالله���ا الكثيف���ة عل���ى تل���ك الرواي���ة � 
الو�سي���ة، اإال اأّن حمم���د ديب حر����س على اأن 
يختتمه���ا بن���ربة متفائل���ة يف ن����س �سع���ري 
ق�س���ر يلّخ����س بامتي���از »املاأ�س���اة الوطنية« 

اجلزائرية. اأنهى روايته قائاًل: 
اإنها حرب حالكة، 

الليل فيها َيعدُّ طلقات الر�سا�س
والنهار َيعدُّ املوتى...

بانتظار غد اأف�سل. 
اإىل اأن ي�سقط قناع احلرب يومًا، 

فت�سيل دمعة من هذه العني واأخرى 
دة بها.  من العني املرت�سّ

ولع���ل االأنام���ل ذاتها الت���ي �ستم�س���ح الدمعة 
االأوىل، 

اأي�سا �ستم�سح الدمعة االأخرى!

موؤلفاته
■ اأ�س���در حممد دي���ب يف الرواية 18 عماًل، 

من اأبرزها 3 ثالثيات �سهرة، وهي: 
� »ثالثي���ة اجلزائ���ر االأوىل«: »ال���دار الكبرة« 
»الن���ول«  »احلري���ق«)1954(،   ،)1952(

.)1957(
� »ثالثية اجلزائر الثانية«: »من يتذّكر البحر؟« 
)1962(، »اجل���ري عل���ى ال�سف���ة املتوح�سة« 

)1964(، »رق�سة امللك« )1968(.
� »ثالثية ال�سمال« اأو »الثالثية اال�سكندنافية«: 
»اإغف���اءة   ،)1985( اأور�س���ول«  »�سرف���ات 

حواء«)1989(، »ثلوج من رخام«)1990(.
يف ال�سع���ر، اأ�س���در 8 دواوين، م���ن اأبرزها: 
الن���ار  و»تل���ك  احلار�س���ة«)1961(  »الظ���الل 
اجلميلة« )1979( و Vive )1987( و»طفل 

اجلاز« )1998(. 
■ يف الق�سة الق�سرة، اأ�سدر 3 جمموعات، 
و»تالي�سم���ان«   )1957( املقه���ى«  »يف  ه���ي: 

)1966( و»الليلة املتوح�سة« )1995(.
واحدًا  م�سرحيًا  ن�سًا  اأ�س���در  امل�سرح،  ■ يف 
بعن���وان: »األف حتية ملت�سردة« )1980(، نقله 
اإىل اخل�سبة »م�سرح القلعة« اجلزائري، �سنة 
1991 )اقتبا����س حمم���د ب���ن قط���اف � اإخراج 

زياين �سريف عياد(. 
■ يف الرتاث احلكائي ال�سعبي، جمع حممد 
دي���ب احلكاي���ات الرتاثي���ة املتداول���ة ب�س���كل 
�سف���وي يف املغ���رب العرب���ي، واأ�س���در منه���ا 
اأربع���ة كت���ب، ه���ي: »باب���ا فك���ران« )1959(، 
و»حكاي���ة القط املمتنع ع���ن الكالم« )1974(، 
و»حكاي���ة   ،)2000( وامل�سع���وذ«  و»�س���امل 
اخلرتي���ت الذي كان يعتقد اأن���ه قبيح ال�سكل« 

.)2001(

عن جريدة قا�صيون

عودة إلى أب الرواية المغاربية في ذكراه: 
محمد ديب: الهوّية المستعادة

كاتب جزائري
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رائد الحواري 

 الكتاب االأول م���ن ثالثية حممد ديب يتحدث 
ع���ن جممع �سكني "دار �سبيط���ار" الذي ي�سم 
جمموع���ة كب���رة م���ن ال�س���كان معظمه���م من 
الفق���راء الذي ال يجدون قوت يومهم، و�سمن 
ه���ذا التجمع ت���دور اأح���داث الرواي���ة "الدار 
الكب���رة" بطل الرواي���ة الطفل عم���ر الذي ال 
يتج���اوز االثن���ي ع�سر عام���ا، واأم���ه "عيني" 
الت���ي تكاف���ح لك���ي تطع���م ولده���ا وابنتاه���ا، 
يتناول الكات���ب اأو�ساع املجتم���ع اجلزائري 
من خالل تن���اول االأ�سخا����س يف هذا املجمع 
ال�سكن���ي، وكيف كان���وا يعي�س���ون ويفكرون 
واق���ع  البع����س،  بع�سه���م  م���ع  ويتعامل���ون 
اال�ستعم���ار اال�ستيط���اين �سدي���د الوطاأة على 
ال�سعب، حيث اأن ه���ذا اال�ستعمار يتعامل مع 
املواطن���ني بطريقة الغائي���ة ودونية، من هنا 
تك���ون امل�ساع���ر الوطنية حية لكنه���ا ال تظهر 
عالني���ة، وذل���ك ب�سب���ب الق�سوة الت���ي يعامل 
بها املحتل املواطنني، فه���ا هو االأ�ستاذ ح�سن 
يتخط���ى حاج���ز املح���ذور ويتكل���م للط���الب 
بالعربية املح���ذورة، مو�سحا لهم بان وطنهم 
لي�س فرن�س���ا "� لي�س �سحيحا ما يقال لكم من 
اأن فرن�س���ا ه���ي وطنك���م" ����س25، مث���ل هذه 
الكلمات كانت تكلف االإن�سان وظيفته واأي�سا 
االعتق���ال والتعذيب على ي���د اأ�سر�س احتالل 
"اال�ستيطاين" من هنا جند املعلم ي�سعر باأنه 
اأق���دم على �سيء خطر جدا، ويظهر هذا عليه 
" و�سيط���ر عل���ى االأ�ستاذ ح�س���ن على نف�سه. 
ولكن���ه ظل يبدو م�سطربا خالل ب�سع دقائق. 
كان يل���وح عليه انه يهم بان يق���ول �سيئا اآخر 
اأي�س���ا. لكن ما ع�ساه يقول ... األي�س ثمة قوة 

اكرب منه متنعه من اأن يقول ما يريد قوله.
وهكذا مل يعلم ال�سبية ما هو وطنهم" �س25، 
ال�س���راع ب���ني ق���ول احلقيق���ة وال�سم���ت كان 
ي�سكل هاج�س���ا عند املعلم، من هن���ا قال �سيئا 
ومل يجروؤ على اإكماله، وهذه م�ساألة يف غاية 
اخلط���ورة، لك���ن القلي���ل الذي قدم���ه للطالب 
جعلهم يعيدوا التفكر فيما يدر�س لهم، وهذا 
كافي���ا، اإذا ما اأ�سيف ل���ه املعاملة ال�سيئة التي 

يتلقها املواطنون من املحتل.
فهنا ط���رح الكاتب بان االأ�ست���اذ ح�سن اإن�سان 
ي�سعر باخل���وف واأي�سا بالرغب���ة يف التحرر 
املزيف���ة،  وتعاليم���ه  االحت���الل  قب�س���ة  م���ن 
ف�سخ�سي���ات الرواي���ة ه���ي ب�سري���ة ولي�س���ت 
)�سوبر( وهذا ما جعله���ا اقرب اإىل الواقعية، 
توج���د  بامتي���از، ال  واقعي���ة  ه���ي  فالرواي���ة 
فيه���ا اإي رمزي���ة ، كم���ا اأن اأحداثه���ا اقرب اإىل 
الوقائ���ع التاريخية، التي عان���ى منها ال�سعب 

اجلزائري.

الرجل ال�شلبي
الكاتب ق���دم لنا �سورة الرج���ل ال�سلبي، فمن 

خالل حديث الن�ساء العامالت واملكافحات يف 
�سبي���ل لقمة العي�س عن الرج���ال، كان ي�سفهم 
ب�س���كل �سبة دائم بالتخ���اذل والتقاع�س وعدم 
االأقدم عل���ى العمل، فها ه���ي "عيني" تتحدث 
لولدها عم���ر عن والده ب�سورة حتمل احلنق 
والقه���ر والبوؤ�س، لي�س عل���ى الوالد وح�سب 
ب���ل على االأو�س���اع واال�ستعم���ار اأي�سا "� هذا 
كل م���ا ترك���ه لنا اأب���وك، ذلك الرج���ل ال ي�سلح 
ل�س���يء، ت���رك لن���ا البوؤ����س، غي���ب وجه���ه يف 
الرتاب، و�سقطت علي جمي���ع اأنواع ال�سقاء، 
... هو االآن هادئ يف قربه.. مل يفكر يوما يف 
ادخ���ار قر�س واحد.. وه���ا انتم تت�سبثون بي 
كالعل���ق ال���ذي ميت�س الدم ... لق���د كنت غبية 
اأن  ال�س���ارع،  اأتركك���م يف  اأن  ينبغ���ي  كان   ..
اه���رب اإىل جبل خال مقفر" �س30، من خالل 
هذا ال���كالم ن�ستدل على احلال���ة املزرية التي 
تعي�سه���ا العائل���ة، فال معيل لها �س���وى املراأة، 
ه���ي من يوفر االحتياجات لها، ورغم توا�سع 
ه���ذه املتطلبات وقلتها اإال اأن من ي�ستطيع يف 
ظل االحتالل اأن يجلب رغيف اخلبز يكون قد 

اأجنز اأمرا عظيما.
مل تكن االأم "عيني" تكلم ولدها بهذه الكيفية 
فق���ط، ب���ل اأي�س���ا تكلم���ت م���ع اأمه���ا "اجلدة" 
بطريق���ة ا�س���د واأكرث ق�س���وة، وكاأنه���ا لي�ست 
ابنته���ا، بل ام���راأة من خارج العائل���ة، "كانت 
عيني منت�سبة على ركبتيها تقذف حقدها يف 

وجه اجلدة .. 

� لي���ت امل���وت ياأخ���ذك. مل���اذا مل ترف�س���ي اأن 
يحملوك اإىل هنا؟ 

� ماذا كان بو�سعي اأن افعله يا ابنتي؟
� امراأت���ه هي الت���ي اأر�سلتك اإيل، ان���ه م�ستعد 
الن يلع���ق قدميها، اأنها هي من تعمل لتطعمه، 
اأم���ا هو فيق�سي وقته يف الت�سكع بني املقاهي 
.. اب���ن الكل���ب .. " ����س31، �س���ورة اأخ���رى 
ع���ن الرج���ل املتعايل على زوجت���ه، القاعد مع 
القاعدين، بال عمل اأو فعل مفيد، يرتك زوجته 
تعمل. "عيني" تتناول الرجال � الزوج واالأخ � 
ب�سلبية، وكاأن الرجال يف املجتمع اجلزائري 
اإبان االحتالل مل يكونوا ي�سلحوا اإال للجن�س 

فقط، فهم ك�ساىل اأتكاليني ال يعملون.
ومع هذا الواقع غ���ر ال�سوي حتمل "عيني" 
اأفكار املجتمع األذكوري بامتياز، فهي كامراأة 
�سرقي���ة تفك���ر ب���ان ال�سي���ادة يج���ب اأن تكون 
للرجل، رغم اأن الواقع يفند هذه االأفكار، فمن 
خ���الل زوجه���ا الذي م���ات دون اأن ي���رتك لها 
قر�س���ا واحد، اإىل اأخيها القاعد والتوكل على 
زوجته، اإىل رجال املجمع ال�سكني، الذين ال 
ي�سلح���ون ل�سيء، وم���ع كل ال�سلبيات تفكر 
بالرج���ل الق���ادم، ابنه���ا عم���ر، "مت���ى يكرب 
عمر، ابنها، فيحمل عنها بع�س هذا العبء؟ 
البن���ت ال ميكن االعتماد عليها. واإمنا يجب 
اإطعامها، حتى اإذا �سبت عن الطوق اأ�سبح 
واجب���ا اأن نراقبها مراقب���ة دقيقة، فهي يف 
�س���ن البلوغ اأ�سواأ من حي���ة، فما اأن تغفلي 

عنه���ا قليال حت���ى ترتكب احلماق���ات. ثم ال بد 
ل���ك اأن تق�سدي عروقك حتى تهيئي لها جهازا 
قب���ل اأن تتخل�س���ي منه���ا" ����س72، رغ���م اأن 
اأبط���ال الرواية هن من الن�س���اء، اإال اأن ال�سرد 
يوؤك���د ب���ان اأف���كار املجتمع األذك���وري االأبوي 
هي امل�سيطرة، فه���ل هذا مق�سود من الكاتب؟ 
اأم ان���ه وق���ع يف خلط � ال�س���رد � ومل ينتبه اىل 
اإن املتح���دث ام���راأة، فكان ال ب���د من اأن حتمل 

اأفكارها ولي�س اأفكار املجتمع؟

اعتق���د ب���ان الرواي���ة الواقعية تر�س���م الواقع 
كم���ا ه���و م���ع اإ�ساف���ة التح�سين���ات وال�سور 
االأدبي���ة والفني���ة، م���ن هن���ا كان الكاتب ي�سر 
عل���ى اإعطائن���ا �س���ورة واقعي���ة ع���ن املجتمع 
اجلزائ���ري والطريق���ة الت���ي يفكر به���ا، فهنا 
كانت امل���راأة لي�ست اأكرث م���ن منتجة، ال لكنها 
غ���ر متحررة فكريا، من هن���ا وجدنها اأ�سرة 

املجتمع واأفكاره.

الطفل يف ظل الحتالل واجلوع
االأطف���ال يف ظل االحت���الل يكون���وا اأكرث من 
غره���م عر�س���ة للقم���ع وال�س���وء املعاملة، اإن 
كانت م���ن املحتل نف�سه، اأم م���ن االأهل، الذين 
يعت���ربون اأطفاله���م املتنف����س له���م، فتنعك�س 
حالة القمع التي يعانون منها يف �سلوكهم مع 
اأطفالهم، فنجده���م يفرغون كل الكبت والقهر 
عل���ى ه���وؤالء االأطف���ال، وكاأنه���م � االأطفال � هم 
م���ن يقوم يقم���ع االأهل ولي�س االآخ���ر املحتل، 
كما اإن االأطفال بطبيعتهم الب�سيطة يرف�سون 
القم���ع واال�سطه���اد مهم���ا كان فاعل���ه، واأي���ا 
كان���ت دافعه، من هنا يق���وم عمر بالتمرد على 
حالة القم���ع التي متار�سها اأم���ه "عيني" على 
اجل���دة فيثور عليها قوال وفعال، متجاهال بان 
من يثور عليه���ا هي اأمه، "وه���رب. فاأ�سرعت 
ترك����س وراءه، لكنه اجتاز فناء البيت بوثبة 

واحدة..
� اخر�سي يا ... عاهرة

... � يلع���ن اأب���وك، ي���ا ملعونة، تلع���ن اأمك.." 
االجتماعي���ة  حال���ة  ب���ان  اعتق���د  ����س33، 
واالقت�سادية وما ت�سكله م���ن اأفكار ومفاهيم 
عن���د االأف���راد م�ساأل���ة تلع���ب دورا حيوي���ا يف 
ال�سل���وك، فعمر ال���ذي يعاين اجل���وع والقهر 
والفق���ر وفق���دان االأب، ال ب���د اأن يك���ون بهذه 
الق�س���وة اجتاه اأمه، فهي من خ���الل معاملتها 
القا�سي���ة للج���دة جعل���ت م�ساع���ر ابنها عمر 
تتاأج���ج، فهي مل تك���ن �س���د االأم ولكنها �سد 

�سلوكها ال�سيئ.
فبعد اأن يغ���ادر البيت تب���داأ م�ساعر الطفولة 
تتح���رك في���ه، وياأخ���ذ يف ط���رح النواق����س 
الت���ي يعاين منه���ا كان�سان وكطف���ل "كان يف 
تلك اللحظ���ات يتمنى لو يعرث على اأبيه، اأبيه 
املي���ت، ولك���ن احلقيقة الت���ي اكت�سفه���ا كانت 
ال تط���اق، اأن اأب���اه ل���ن يعود اأب���دا األبه، ما من 
اح���د ي�ستطي���ع اأن ي���رد اإلي���ه اأب���اه" ����س33، 
حالة الطفل يف احل�سي����س، فكريا وواقعيا، 
ب���ال م���اأوى، ج���وع، ب���رد، اخلوف م���ن القمع 
وال�س���رب، احلرم���ان م���ن االأب، كلها جتتمع 
يف حال���ة عمر، فهو هن���ا ال ي�سكل حالة الطفل 
الع���ادي، بل الطفل غر الع���ادي، الطفل الذي 
يعي�س يف ظ���ل االحتالل والواقع االجتماعي 

املتخلف والفقر يف ذات الوقت.

�شورة ال�شرطي
لع���ل الكث���ر م���ن االأعم���ال االأدبي���ة، اإن كانت 
اأو ق�سي���دة،  اأو م�سرحي���ة  اأو ق�س���ة  رواي���ة 
يف جممله���ا تق���دم ال�س���ورة ال�سلبي���ة لرجال 
ال�سرطة، فهم با�ستم���رار ي�سكلون اأداة القمع 
والبط����س الت���ي تعمل بالنا�س ال�س���ر والقهر، 
واأقوله���ا بتوا�س���ع باأنني مل اق���راأ ن�سا يحمد 
ه���وؤالء الق�س���اة اأب���دا، م���ن هن���ا �سنج���د حالة 
اأن يق���دم رج���ال ال�سرط���ة يف ظ���ل  طبيعي���ة 
االحتالل ب�س���ورة �سلبية، فها هو الطفل عمر 
ي�س���اب بالرعب ملجرد اأن ذكروا "� ال�سرطة .. 

ال�سرطة .. ها هم ال�سرطة..
وق���ال بينه وبني نف�سه : "ماما" اأتو�سل اإليك، 
ل���ن ا�سائقك بع���د االآن، احمين���ي، احميني.. 
متنى يف عنف وحرارة اأن تكون اأمه "عيني" 
اإىل جانب���ه" �س38، حالة م���ن الرعب يعاين 
منه���ا عم���ر، فهن���ا الطف���ل يعك�س لن���ا �سورة 
الرع���ب الت���ي اأوجده���ا رج���ال ال�سرط���ة يف 
ذهن���ه، فهم من خالل �سلوكه���م القا�سي تركوا 
ه���ذا االإره���اب يف االأطف���ال واملجتم���ع ككل، 
"اأن رج���ال ال�سرطة ينب�س���ون االأوراق التي 
كان حميد �سراج ق���د جمعها عند اأخته، كانوا 
يجمعون ه���ذه االأوراق، ومن اجل ذلك قلبوا 
الغرف���ة عاليه���ا �سافله���ا" ����س42، هك���ذا ه���م 
رج���ال ال�سرط���ة، اأداة التخري���ب والتك�س���ر 
النا����س  ب�س���رب  ويقوم���ون  والتحطي���م، 
واعتقاله���م، من هنا ال يوجد له���م ال ال�سورة 
ال�سلبي���ة، خا�سة يف املجتمع���ات التي تعاين 

من االحتالل والتخلف.
وه���ا ه���ي فاطم���ة اأخ���ت حمي���د �س���راج تقول 
متح�س���رة عل���ى اأخيه���ا، ال���ذي �سيكون حتت 
التعذي���ب اجل�س���دي والنف�س���ي عن���د املحت���ل 
"ويل���ي عليك يا اأخ���ي .. ما الذي �سيقع لك؟ 
.. م���ا ال���ذي �سي�سنعون���ه ب���ك؟ .. ويلي عليك 
يا اأخ���ي .." �س42، اأعمال القم���ع واالعتقال 
املعتق���ل  ال�سخ����س  يف  بليغ���ا  اأث���را  ت���رتك 
وزوجت���ه واأبنائه وجران���ه وكل من ي�ساهد 
عملي���ة االعتقال، من هنا تركت ه���ذه العملية 
اأث���را ال ميح���ى من ذاك���رة الطفل عم���ر، الذي 
ميث���ل خلية ن�سط���ة، تتاأثر � �سلب���ا اأو اإيجابا � 
ب���كل ما ي�ساه���د وي�سمع، "كان عم���ر حائرا ال 
يع���رف كيف ميكن اأن يق���دم معونة ما، رجال 
ال�سرط���ة مي���الأون ال���دار الكب���رة بحركتهم، 
ترى مت���ى يذهب���ون... اأ�سبح عم���ر ال يطلب 
قطع���ة اخلب���ز مغمو�سة يف امل���اء العني، حني 
تن�س���ب علين���ا الك���وارث، نذهل ع���ن اجلوع، 
اأ�سب���ح عم���ر ال يفك���ر، لق���د ت�سام���ن جوع���ه � 
اأ�سب���ح جوعه االآن بعي���دا، مل يبق منه فيه اإال 

ما ي�سبه غثيانا غام�سا ال يهداأ.
ا�ساب���ه دوارا، كان مي�سغ لعاب���ه ويبلعه، اأن 

هذا يولد يف نف�سه ميال غريبا اإىل القيء، انه 
ال يجد يف نف�سه اإال فراغا" �س42 و43، حالة 
الغثي���ان ت�سيب املحبط اخلائ���ف غر القادر 
على الفعل، مهما كان هذا فعل، عمل اأو قول.

�س���دة القم���ع والقهر واخل���وف ت�سب���ب حالة 
الغثيان، ذروة اخلوف تقع لي�س على املعتقل 
واإمن���ا م���ن �ساهد عملي���ة االعتقال، فم���ا بالنا 

باأهل املعتقل واملعتقل نف�سه!

الطرح الطبقي
اأن يك���ون هن���اك  ب���د  يف حال���ة االحت���الل ال 
اجل���وع والفقر ه���و الطاغ���ي عل���ى املجتمع، 
م���ن هنا ال بد م���ن وجود من يق���دم البديل لها 
الو�سع، البديل الذي يبحث يف تقدمي احلياة 
الكرمي���ة للمواط���ن، وحتقي���ق �سب���ل العي�س 
الت���ي متث���ل اب�س���ط احلق���وق لالإن�س���ان،"اإن 
العم���ال الزراعي���ني اأ�سبح���وا ال ي�ستطيعون 
الت���ي  الزهي���دة  االأج���ور  به���ذه  اأن يعي�س���وا 
يتقا�سونه���ا ... يج���ب اأن نتخل����س م���ن هذا 
اأوىل  ه���م  الزراعي���ون  العم���ال   .. البوؤ����س 
�سحاي���ا اال�ستغ���الل ال���ذي يعب���ث يف بالدنا 
ف�س���ادا" �س94، امل�ساأل���ة االقت�سادية من اأهم 
امل�سائل التي ت�سغ���ل االأفراد واجلماعات، من 
هن���ا قدمها حمم���د ديب بكل و�س���وح، اإن كان 
من خ���الل ال�سرد الروائي الذي يعطي مدلوال 
وا�سح���ا عن احلال���ة االقت�سادي���ة البائ�سة اأم 
م���ن خالل كلم���ات اخلطيب ال���ذي حتدث بكل 

�سراحة عن الواقع املزري

فكرة اخلال�س "القادم من اخلارج"
عند العديد من املجتمع���ات التي تعاين القهر 
تفك���ر بطريق���ة غ���ر �سوي���ة، فه���ي تتجاه���ل 
دوره���ا يف حترير ذاتها، وتنتظ���ر القادم من 
اخلارج كي يخل�سها مما هي فيه، فهناك فكرة 
يتداوله���ا بع�س الفل�سطينيني ب���ان خال�سهم 
�سيك���ون م���ن جهة ال�س���رق، اأن ه���ذا املخل�س 
�سيجم���ع االأمة ويقت���ل االأعور الدج���ال، فهنا 

جن���د دع���وة بطريق���ة غ���ر مبا�س���ر لالنتظار 
والرتق���ب لقدوم هذا املخل����س، وهذا ما فعله 
ال�سع���ب اجلزائري اإب���ان االحتالل الفرن�سي، 
فهم ت�سبث���وا بالقادم اخلارج���ي وجعلوا منه 
خمل�س���ا "اإن ه���ذا الرج���ل ال���ذي ا�سم���ه هتلر 
ق���وي ق���وة هائل���ة ال ي�ستطيع اح���د اأن يقي�س 
نف�س���ه بقوته، هو ما����س ي�ستويل على العامل 
كله، و�سيك���ون ملك العامل كل���ه، وهذا الرجل 
يبل���غ هذا املبل���غ من القوة �سدي���ق للم�سلمني 
فمت���ى و�س���ل اإىل �سواط���ئ هذه الب���الد اأدرك 
امل�سلم���ون كل م���ا يتمنون، وحظ���وا ب�سعادة 
ك���ربى، انه �سيحرم اليهود م���ن اأمالكهم، فهو 
ال يحبه���م، ول�س���وف يقتلهم، �سيك���ون حامي 
االإ�س���الم، و�سيطرد الفرن�سيني، ثم اأن احلزام 
ال���ذي ي�سد ج�سمه قد كتب عليه :ال اله اإال الله 
حمم���د ر�سول الله" �س136، التخلف ال يقدم 
اإال االأفكار املتخلفة، يف هذا امل�سهد الذي تكرر 
يف العراق وال�سودان واليمن وليبيا و�سوريا 
وكل م���ن راه���ن عل���ى املح���رر اخلارج���ي، ال 
ن���دري مل���اذا نح���ن يف املنطقة العربي���ة دائما 
كن���ا نتعاطى م���ع م�ساألة اخلال�س م���ن الظلم 
اأو االحت���الل باخلارج ولي����س فينا نحن؟ هل 
تركيبتن���ا الفكرية هي ال�سب���ب، اأم اأن االإميان 

له عالقة بهذا االأمر؟
احلبكة وال�سيطرة على احلدث الروائي

ع���ن  الكات���ب  ينح���دث  الرواي���ة  بداي���ة  يف 
اجل���دة وكي���ف اأنه���ا ت�س���كل عبئ���ا اقت�سادي���ا 
عل���ى "عين���ي" او على اأخيها، لك���ن يف زخمة 
االحداث الروائية ين�سى الكاتب هذه اجلدة، 
ويع���ود اىل تذكرن���ا به���ا يف نهاي���ة الرواية، 
فالكات���ب كان ق���د ن�سى �سخ�سب���ة اجلدة لكنه 
ت���دارك االم���ر يف النهاي���ة، يف املجم���ل تكمن 
اهمي���ة مثل ه���ذه االأعم���ال يف تقدميه���ا مادة 
اأدبية مب�سم���ون تاريخي، مما يعطي املتلقي 

�سورة حية عن تلك الفرتة من الزمن.

عن احلوار املتمدن

الدار الكبيرة محمد ديب



محمد ديب.. حارس الذكريات 
علي حسين 

ه���ل �س���تحتفل اجلزائر ر�س���ميا مبئوية  حممد 
دي���ب الت���ي �س���يدخلها الع���ام الق���ادم ؟ ، وه���ي 
الت���ي جتاهل���ت رحيل���ه ع���ام 2003 ، الكات���ب 
  " الذي �س���ببت روايت���ه االوىل "ال���دار الكبرة
�سداع���ا لال�ستعم���ار الفرن�سي فق���رر ان ُيرحله 
عن بالده ع���ام 1959 ، وجد نف�س���ه يعي�س يف 
منفى قا�س وكئيب. وعليه ان يعرب عن همومه  
بلغة امل�س���تعمرين مثل جيله من الكتاب الكبار 
، مول���ود فرع���ون،  كاتب يا�س���ني ومالك حداد، 
الذي���ن اجادو الفرن�س���ية واتقنوه���ا كانهم  من 
كب���ار مبدعيها، االأم���ر الذي دفع �س���اعرًا كبرا 
مث���ل اأراغ���ون اإىل اأن يكت���ب يف تقدمي���ه  الحد 
دواوين حممد ديب ال�سعرية ان: "هذا الرجل، 
االآتي م���ن بالد ال عالق���ة لها باأ�س���جار نافذتي، 
وال باأنه���ر �سفايف وال بحج���ارة كاتدرائياتنا، 

يتحّدث بكلمات كبار �سعراء فرن�سا". 
ولد حممد ديب مبدينة تلم�سان غربي اجلزائر 
ع���ام 1920، متي���زت طفولت���ه مباآ����س عديدة، 
كانت له���ا انعكا�سات عميقة عل���ى حياته، ويف 
اعماله االدبية، فقد عرف اليتم قبل ان يتجاوز 
العا�س���رة من عم���ره، حيث توفى وال���ده الذي 
كان ميل���ك  بائعا ج���وال  ، وَيذكر يف تلك الفرتة 
ال���دور ال���ذي لعبته امه يف حيات���ه ومعها معلم 
االبتدائي���ة �ساحب امليول املارك�سية الذي فتح 
عين���ه عل���ى الثقاف���ة الفرن�سي���ة، واعط���اه اول 
رواي���ة وكان���ت لبل���زاك ال���ذي �سيع�سقه حممد 
دي���ب فيما بع���د حتى ان اأراغ���ون �سيطلق عليه 
بعد قراءة ثالثيته الروائية  لقب "بلزاك االدب 
اجلزائ���ري"، و�سيع���رث يف مكتب���ة قدمية على 
رواي���ات تول�ستوي وهري جيم�س وفرجينيا 
وول���ف الت���ي كت���ب عنه���ا ق�سي���دة ت���روي ملل 
االنتظ���ار ، مل ي�ستط���ع اكم���ال درا�ست���ه ب�سبب 
الفق���ر، فمار����س ع���دة مه���ن، معلم بقري���ة على 
املغربي���ة اجلزائري���ة، حما�س���ب يف  احل���دود 
جي����س احللف���اء بعده���ا ميته���ن الرتجم���ة من 
الفرن�سية اإىل االنكليزية، يعمل م�سمم م�ساتل 
الر�س���م ويجي���ده،  يه���وى  كان  فق���د  زراعي���ة  
واخ���را �سيتفرغ لل�سحافة . عن تلك االيام من 
حياته يق���ول: "كان همنا الكب���ر بتلك الفرتة، 
العثور على م���ا ناأكله.. كثر م���ن النا�س كانت 
مت���وت جوع���ا"، و�سنجد هذا اجل���وع يرتاءى 
يف كل �سفح���ة من �سفحات ثالثيت���ه الروائية 
ال���ذي يجعل بطلة  الكب���رة"، اجلوع  "ال���دار 
الرواي���ة ت�سرخ : "نحن فق���راء! لكن ملاذا نحن 
فق���راء؟  ان امه���ا مل تكن جتيبها عل���ى �سوؤالها، 
وق���ال بع�سه���م ان ه���ذه م�سيئ���ة الق���در، وقال 
اآخ���رون: ان الله وحده يعلم مل���اذا نحن فقراء، 
ولكن هل هذا يكفي؟ اال�سخا�س الكبار يعرفون 

اجلواب!" .
مل يكن يت�سور يوم���ا انه �سي�سبح روائيا، يف 
�سباب���ه �سود كمي���ات هائلة م���ن االوراق، لكنه 
تركه���ا بعدم���ا ايق���ن انه ال ي���زال �ساب���ا، وهذه 
الكتاب���ة ن���وع من انواع الن�س���اط ال ترتقي اىل 
حرفة تدر مااًل، فقرر ان يبحث عن مهنة يك�سب 
منه���ا قوت���ه، كان يري���د ان يج���د ل���ه مكان���ا يف 
املجتم���ع، اإال ان حماوالت���ه يف احل�س���ول على 
عم���ل تف�سل ، فيج���د نف�سه وهو امل�س���وؤول عن 
زوجة وعائلة يعاين م���ن البطالة، عندها تذكر 

االوراق التي يحتفظ بها يف �سندوق خ�سبي: 
" قلت لنف�سي ملاذا ال حتاول ان تك�سب املال مما 
كن���ت دونته، كنت مدفوع���ا اإىل ذلك اأكرث كوين 
متزوجا وعلى عاتقي م�سوؤولية طفل وزوجة" 
، و�سيح���اول ان يحي���ل ه���ذه امل�س���ودات اىل 
رواية ي�سب���ح ا�سمها فينا بعد "الدار الكبرة" 
ير�سله���ا اىل دار احدى الن�سر الفرن�سية ، وهو 
متيق���ن ان ال���دار �سرتف�سها، من يري���د ان يقراأ 
معان���اة طفل �سغ���ر مع اجل���وع واال�ستعمار، 
اإال ان ال���دار تخيب ظنونه  وتقرر ن�سرها، بعد 
�سه���ر �سيج���د ن�سخة من روايت���ه معرو�سة يف 
واجه���ة احدى املكتبات، �ستنفذ الطبعة االوىل 
ب�سرع���ة، و�سيع���اد طبعه���ا يف ال�سه���ر االول 
ثالث مرات، عنده���ا قالت له زوجته: "ح�سنًا، 

ه���ذه طريقة لتك�سب عي�س���ك، وانت م�ستمتع"، 
دافع عن قراره الكتاب���ة بالفرن�سية، ويرد على 
بع����س الفرن�سي���ني الذي���ن ي�سع���رون بال�سيق 
الأن البع�س يتطفل عل���ى لغتهم: "ان ا�ستخدام 
اللغ���ة الفرن�سي���ة ال يجعل���ك تلتق���ي باملجتمع، 
لكنه يجمعك بنف�سك، بوحدتك.. ولهذا �سنكون 
دائما ج���زءا من هوؤالء املغرتبني والبوهيميني 
الذي���ن ين�سب���ون خيمه���م على اط���راف مدينة 
يتهم���ون فيها ب�سرقة دجاج املواطن اال�سلي"، 
يف مكتبت���ه ثمة �سورة �سهرة  لل�ساعراالملاين 
ريلك���ة، انها تذك���ره مبقولة ال�ساع���ر الذي كان 
يبحث ع���ن اخلال�س عرب وال�سع���ر واالندماج 
بروح الع���امل : "اننا نولد موؤقت���ا يف مكان ما، 
وتدريجي���ا ُنك���ون مكاننا اال�سل���ي، لنولد مرة 
اخ���رى يف كل ي���وم، اأكرث حتى ي�سب���ح املكان 
نهائي���ًا " . يعرتف بان���ه مثل ريلكه عا�س طوال 
حياته م�سردا، وكان الت�سرد هو مكانه احلقيقي 
من���ذ الي���وم االول الذي و�سل في���ه اىل باري�س 
منفيا، حيث يتعرف على  لوي�س اآراغون الذي 

ه  عد �سي�سا
يف يف العث���ور على �سقة باطراف 

باري�س، والده يرف�س احل�سول على اجلن�سية 
الفرن�سي���ة، فق���د ا�س���ر ان  يحتف���ظ بج���وازه 
اجلزائ���ري حتى اآخر ي���وم يف حياته، قال عن 
حيات���ه يف باري����س انه  مل يكن الجئ���ا �سيا�سيا 

وامنا "عاماًل ُمهاجرًا يف فرن�سا".
تدور احداث ثالثيته "الدار الكبرة، احلريق، 
النول" – ترجمها اىل العربية �سامي الدروبي 
– للفرتة من عام 1929 اىل عام 1942 ، وهي 
مرحل���ة الغليان الت���ي ادت اىل تفج���ر الثورة 
اجلزائرية �سد اال�ستعمار الفرن�سي، وقد اراد 
م���ن خاللها ان ي�س���ور حج���م التناق�سات التي 
عا�سه���ا املجتمع اجلزائري ب���ني فئاته املختلفة 
من م�سَتعمرين وم�ستعِمرين، حيث ي�ستعر�س 
الو�س���ع البائ����س ال���ذي يعي�س���ه اجلزائريون 
يف ظ���ل اال�ستعم���ار الفرن�س���ي، يف املدن ويف 
االري���اف.. وجن���ده ي�سي���د عامل���ا كام���ال يقدمه 
للق���راء ب���ادق تفا�سيله: "مبا اأنن���ي كاتب، فاإن 

االأدب ه���و ال�ساح���ة الت���ي اخرتته���ا للقتال من 
اأج���ل التعريف باحلقائ���ق اجلزائرية من خالل 
اإ�س���راك الق���راء الذي���ن �سيطالعونن���ي ع���ذاب 

وطننا واآماله". 
ح���اول اأن يخ���رج م���ن �سج���ن ثالثيت���ه "ال���دار 
الكبرة"  فاأ�س���در روايات عن اجلزائر ما بعد 
التحرير وعن ابطال يعي�سون هواج�س الغربة  
وق�سائ���د �سريالي���ة وم�سرحي���ات تنتمي اىل 
امل�س���رح احلديث، لكن اأح���دًا يف بالده وبلدان 
العرب لن يحفظ  له �سوى ا�سم الثالثية، وبقي 
القراء معجبني بابطالها املعدمني، عندما تويف 
كان ق���د ن�سر اثني ع�سرة رواي���ة بينها ثالثيته 
االوىل الت���ي �سميت ثالثية اجلنوب، وثالثيته 
الثاني���ة الت���ي �س���درت ع���ام 1985 و�سمي���ت 
بثالثي���ة ال�سم���ال، وارب���ع جمامي���ع ق�س�سي���ة 
و�سبع���ة دواوين �سع���ر وم�سرحيت���ان، وثالثة 
كتب جمعت بها كتاباته النرثية. ترجم بع�سها 
اىل العربي���ة مث���ل ثل���وج م���ن رخ���ام ، والليلة 
املتوح�س���ة ، واأن�س���اء ابلي�س والي���زا ، وكتاب 
ع���ن امل�س���رح  ، ثالثيته االوىل �ستظ���ل اال�سهر 
و�ستطغ���ى على باق���ي اعماله، ولع���ل ما �ساهم 
يف �سه���رة الثالثي���ة كونه���ا ا�سب���ه ببانورام���ا 
ر�سم م���ن خالله���ا تفا�سيل احلي���اة اليومية 
الت���ي عا�سها �سكان بلدته تلم�سان، من خالل  
ال���دار الكب���رة الت���ي �سمي���ت  يف الرواي���ة 
"دار �سبيط���ار" والتي ت�سكنها عدة عائالت  
. لك���ّن "الثالثي���ة" ل���ن تكتف���ي  به���ذه الدار ، 
بل �ست�سم���ل امتداداته���ا  ال�س���ارع، املدر�سة، 
املقه���ى ، ومعمل الن�سي���ج، واال�سواق ، حيث 
يدفع حممد ديب بابطاله اىل اكت�ساف  الواقع 
م���ن خالل���ه املاآ�س���ي االجتماعي���ة وال�سيا�سية   
الت���ي يعاين منها ال�سع���ب اجلزائري اخلا�سع 
لال�ستعم���ار. ورغ���م ان الثالثي���ة تر�س���م �سرة 
بطله���ا عم���ر من���ذ طفولت���ه الت���ي تراوحت بني 
حلظات ق�سرة م���ن ال�سعادة وايام طويلة من 
التعا�سة، فاننت نقراأ  �سرة مدينة تعي�س حتت 
ظالل اال�ستعمار. واإذ جترى اأحداث "الثالثية" 
خالل اأجواء احلرب العاملية الثانية فهي تر�سم 
اجل���ّو االجتماعي وال�سيا�س���ي للجزائر ع�سية 
اندالع ح���رب التحرير. ويف هذا العامل املثخن 
باجل���روح واالآالم ي���ربز الوعي ال���ذي �سيقود 
اىل حرك���ة الث���ورة والتغي���ر. ولع���ل عن���وان 
  " اجل���زء الثاين م���ن الثالثية   وه���و "احلريق
يتنباأ بالن���ار التي �ستهّب الحق���ًا لتحرق �سلطة 
اال�ستعمار. يقول حممد ديب يف هذه الرواية: 

اأبدًا". ينطفئ  لن  وهو  احلريق  ا�ستعل  "لقد 
الذاتي����ة  ال�سحفي����ني  ان �سرت����ه  ق����ال الح����د 
يجدده����ا النق����اد والقراء يف معظ����م رواياته  . 
فق����د كتب ع����ن طفولته واالح����داث التي عا�سها 
مل  كتب����ه  كل  ويف  و�سيخوخت����ه،  �سباب����ه  يف 
يتخ����ل، ع����ن ذكري����ات مدينت����ه تلم�س����ان، ع����ن 
�سنوات الطفولة وال�سباب، التي عا�سها هناك، 
وظل����ت تل����ك املدين����ة حا�س����رة، يف خميلت����ه، 
بقراها ومزارعها، كتب له����ا الق�سائد التي بداأ 
بها م�سرت����ه االدبية ، وانته����ى بالرواية التي 
اراد له����ا ان تعيد ت�سكيل حياته وذكرياته التي 

اكلتها �سنوات الغربة 


